
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 05. lipnja 2018. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 11 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici vijeća donijeti su sljedeći akti 
 
1. Rješenja o prestanku odnosno  verifikaciji mandata članu Općinskog vijeća Općine 
Kršan   
Općinsko vijeće Općine Kršan je, nakon izvješća mandatne Komisije, utvrdilo da je Vijećnici 
Tini Peteani Jurić, uslijed prestanka prebivališta na području Općine Kršan s danom 02. 
svibnja 2018. godine, po sili zakona, prestao mandat u Općinskom vijeću Općine Kršan. 
Kao zamjena u Općinskom vijeću Općine Kršan verificirao se mandat Suzani Licul kao 
sljedećem neizabranom kandidatu s kandidacijske liste grupe birača nositelja Valdija Runka.  
  
2. Zaključak o podržavanju projekta izgradnje ultra-brze širokopojasne infrastrukture u 
ruralnim područjima pod nazivom Rural Network Projekct (RUNE) na području Općine 
Kršan.  
Projekt RUNE su na sjednici Općinskog vijeća predstavili Saša Ukić, direktor tvrtke RUNE-
ADRIA  i Davor Car, voditelj projekta. 
Projekt  RUNE pokrenut je sa ciljem osiguranja ultra-brze širokopojasne svjetlovodne 
infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske 
županije) i Slovenije, koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom. 
Infrastruktura bi se izgradila do 2020.g., a nova svjetlovodna pristupna mreža omogućavala  
bi brzine veće od 1 Gbps. Na području Republike Hrvatske projekt RUNE provodi tvrtka 
RUNE-ADRIA TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA d.o.o. za izgradnju 
telekomunikacijske infrastrukture, Tumpići 16, Veprinac, Ičići – Opatija.  

 
3. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kršan 
Elaborat Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kršan predstavila je Hana 
Radovanović, voditeljica operativnih poslova tvrtke DLS d.o.o iz Rijeke, izrađivača Procjene.  
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kršan izrađena je temeljem obveza iz Zakona o 
sustavu CZ i Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja  kojim su 
jedinice lokalne samouprave dužne izraditi i usvojiti na predstavničkom tijelu Procjenu rizika 
od velikih nesreća do lipnja 2019.g. 
Procjena rizika od velikih nesreća polazišni je dokument na izradi svih planova i aktivnosti na 
smanjenju rizika od katastrofa, izuzimajući ratove i terorističko djelovanje. Označava 
metodologiju  kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, pritom analizirajući potencijalne 
prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, 
materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet. Procjenom rizika Općine Kršan  
obuhvaćeni su  sljedeći rizici: potres, požar otvorenog prostora, epidemije i pandemije, 
ekstremne temperature, tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima, poplave i suša. 

 
4. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području Općine Kršan te Odluke o podnesenim primjedbama na 
prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 
području Općine Kršan 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kršan 
obrazložila je direktorica tvrtke Agrodet d.o.o. Zagreb - Blaženka Mičević, izrađivač 
Programa. 
Prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj 
za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske - poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju Programa 
raspolaganja. Program donosi Općinsko vijeće za svoje područje na prijedlog Općinskog 
načelnika te se isti šalje na mišljenje Županiji i suglasnost Ministarstvu.  



Prema Zakonu, Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske treba sadržavati: ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na 
području jedinice lokalne samouprave, podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu države na području jedinice lokalne samouprave i vrstu proizvodnje 
na istom, površine određene za povrat i za zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete 
za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,  površine određene za prodaju, 
jednokratno - maksimalno do 25% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države, površine određene za zakup, površine određene za zakup za ribnjake, površine 
određene za zakup zajedničkih pašnjaka, površine određene za ostale namjene, odnosno 
površine koje se mogu privesti nekoj drugoj nepoljoprivrednoj namjeni - jednokratno, 
maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. 

 
Općinski načelnik Općine Kršan utvrdio je Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan, za koji je proveden 
javni uvid u razdoblju od 11. svibnja 2018.g. do 25. svibnja 2018. godine. Na Prijedlog 
Programa u roku je pristiglo ukupno 10 primjedbi, od kojih je  Općinsko vijeće prihvatilo 9 
primjedbi, dok 1 primjedbu nije prihvatilo. 
Programom raspolaganja utvrđena je ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države na području Općine Kršan u iznosu od 1.921,9818 ha. Prema dosadašnjem 
raspolaganju poljoprivrednim zemljištem  bilo je zaključeno ukupno 66 ugovora: 10 ugovor o 
zakupu i 56 ugovora o privremenom korištenju, u ukupnoj površini od 1.200,3260 ha. 
Novim Programom predviđeni su sljedeći oblici su raspolaganja: 
- površine određene za povrat, 
- površine određene za prodaju, jednokratno maksimalno do 25 %, 
- površine određene za zakup. 
Maksimalna površina određena za zakup iznosi 300 ha. 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine 
Kršan dostaviti će se na mišljenje Istarskoj županiji i suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.  
 
5. Konačne odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kršan  
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan u k.o. Kršan, Šušnjevica i  
Brdo proveden je u razdoblju od 25.04.2018.g. do 03.svibnja 2018.g. Komisija za provođenje 
natječaja za prodaju nekretnina, dana 08. svibnja 2018.g., javno  je otvorila 3 pristigle 
ponude te utvrdila valjanost svih ponuda. Ponuđačima su upućene obavijesti s rokom 
prigovora 8 dana. Budući nije zaprimljen ni jedan prigovor, utvrđeni  su prijedlozi konačnih 
odluka o prodaji nekretnina. Dva ponuđača  kupoprodajnu cijenu plaćaju jednokratno i jedan 
ponuđač u obrocima od 24 rata prema priloženom otplatnom planu. Ukupna postignuta 
vrijednost  na natječaju iznosi 168.090,00 kn. 
 
6. Zaključak o suglasnosti na Odluke o 2. Izmjeni i dopuni statuta DV KOCKICA Kršan i 
na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan, 
Općinsko vijeće Općine Kršan je kao osnivač Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan, temeljem 
obaveza iz Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  i  Odluke o 
osnivanju ustanove Dječjeg vrtić KOCKICA Kršan, izdalo suglasnost na prijedlog  Odluke o 
2. izmjenama i dopunama  Statuta Dječjeg vrtić KOCKICA Kršan i na prijedlog  Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan.   
Prijedloge Odluka obrazložila je Irena  Bašić ravnateljica Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan.  
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